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MAGYAR KULTÚRA HETE – 
„Szép Magyar Beszéd”

NEM VEZETÉKES FÖLDGÁZZAL FÛTÕKNEK: 
Kivétel nélkül minden jogosultnak, aki határidőre 

benyújtotta igényét, jár a téli rezsicsökkentés

Részletek az 5. oldalon!

A Magyar Kultúra Hete prog-
ram sorozat első napján, 2019. 
ja nuár 21-én rendezték meg a 
„Szép  Magyar Beszéd” versenyt 
a Nagykőrösi Arany Já nos Kul-
turális Központ dísz termében. 

A Kazinczy Fe renc ről elneve-
zett szépkiejtési versenyre 5-8. 
évfolyamos ta nu lók jelentkez-
hettek. 

További részletek lapunk 
4. oldalán!

Minden nagykőrösi és Nagykő-
rösön tanuló általános iskolás 
és középiskolás diák logótervét 
várjuk, elsősorban digitálisan, 
de benyújthatók szabadkézi 
rajz formátumban is.

További részletek lapunk 
10. oldalán!

Ingygyenes információs lap

Mindndenen nagaggykyky őrőrösösii éésés NNagagykő-
rörösösön n tanuló általánosos iiskskololásás
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TE 

a virágos aaaa vvvvirráágggoooosss 
Nagykőrös NNNNNNNNaaaggggyykkőőőrrrrööösssss 

logóját!looooogóójjááátttt!
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MEGHALT ANDY VAJNA
Életének 75. évében hosszú be-

tegség után budapesti otthoná-

ban elhunyt Andy Vajna, a ma-

gyar és a nemzetközi filmipar 

meghatározó alakja, filmpro-

ducer, nemzeti filmipar fejlesz-

téséért felelős kormánybiztos 

– közölte a Magyar Nemzeti 

Filmalap vasárnap.

Több mint ötven film 
fűződik a nevéhez

Andy Vajna 1944-ben szü-

letett Budapesten. 1956-ban 

12 évesen egyedül menekült el 

Magyarországról és a Vörös-

kereszt segítségével Kanadába 

emigrált, a család végül Los 

Angelesben talált ismét egy-

másra. A Kaliforniai Egyete-

men (UCLA) tanult, majd az 

egyetem mozgókép tanszékén 

kezdett el dolgozni. Később fo-

tós vállalkozásba kezdett, majd 

Hongkongban parókakészítő 

vállalatot alapított és mozit 

üzemeltetett.

Andy Vajna a világ egyik 

legnagyobb tekintélyű pro-

ducere volt. Producerként 59 

film fűződik a nevéhez, köz-

tük olyan világszerte ismert 

és elismert alkotások, mint a 

Szabadság szerelem, a Zene-

doboz (Music Box), a Ram-

bo-filmek, az Angyalszív, a 

Terminátor, az Evita vagy a Já-

kob lajtorjája. Az 1997 és 2019 

között gyártott magyar filmek 

közül a legmagasabb néző-

számot Andy Vajna filmje, 

A miniszter félrelép érte el.

A Variety 2017-ben a szó-

rakoztatóipar 500 legbefolyá-

sosabb embere közé sorolta.

Dolgozott mások mellett 

Oliver Stone, Paul Verhoven, 

James Cameron, Roland Joffé 

filmrendezővel, Sylvester Stal-

lone, Arnold Schwarzeneg-

ger, Anthony Hopkins, Gary 

Oldman, Michael Douglas, 

Robert de Niro, Demi Moore, 

Sharon Stone, Scarlett Johans-

son filmszínésszel.

Andy Vajna a legnagyobb 

magyar filmproducer, a nem-

zet  kö zi filmszakma és a hazai 

film vi lág kiemelkedő személyi-

sé ge volt – olvasható a magyar 

kormány által kiadott közle-

ményben, amely arra is kitér: 

kor mány biztosként végzett 

mun ká ja az elmúlt években 

óriá si sikert és hatalmas elis-

merést hozott Magyarország-

nak. Magyar or szág kormánya 

mun kás sága előtt tisztelegve 

mély megrendüléssel búcsúzik 

tőle! – zárul a közlemény.

Forrás: MTI/hirado.hu

Andy Vajna 1944–2019

Gyász

Pataki Lászlóné sz. Klinyecz Mária (1939)

Pásztor Józsefné sz. Páhán Irén (1931)

Hegedűs Dénes (1929)

Kovács Albertné sz. Binder Anna Erzsébet (1939)

Gyursánszky Ildikó (1959)

Petrik Istvánné sz. Danka Julianna (1930)

Téglás-Kovács Lajos (1948)

Köszönetnyilvánítás
SZŰCS JÓZSEF

Hálás szívvel köszönetet mondunk mindazoknak, 

akik szeretett férjem és édesapánk temetésén részt 

vettek és sírjára koszorút és virágot helyeztek vagy 

bármilyen módon osztoztak fájdalmunkban.

Szűcs Józsefné és gyászoló családja

Mély fájdalommal
tudatjuk, hogy

TEKES FERENC elhunyt.
Kívánságára szűk családi körben búcsúztattuk. 

lánya: Dóra, felesége: Anna

Orbán Viktor: 

A legnagyobb filmproducertől búcsúzunk

Közös, fekete-fehér fotóval és néhány mondattal búcsúzott Orbán Viktor 

közösségi oldalán Andy Vajnától. 

A miniszterelnök azt írta: 

A legnagyobb magyar filmproducertől búcsúzunk. Hasta la vista, Andy! 

Köszönök mindent, Barátom!
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Megemlékezés
BURJÁN JÓZSEFNÉ 

született HAJDÚ IRÉN

halálának 1. évfordulójára
Maroknyi fény, tengernyi bánat és mélységes csend 

maradt utánad. Múlik az idő, de a fájdalom nem csitul, 
szemünkből a könny naponta kicsordul. 

Örök mosolyod még most is látjuk, hogy belépj az ajtón 
még most is várjuk. Idézzük szavaid, tetteid, emléked, 

örökké szeretünk és nem feledünk Téged.

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk:

férjed, lányod és családja, fi ad

CUKORBETEG KLUB
Sok szeretettel meghívjuk  2019. február 5-én 15 órakor 

a Rendelőintézet ebédlőjébe a 

CUKORBETEG KLUB következő 
rendezvényére.

DR. ZSIGMOND ZITA  kardiológus 
főorvosnő A vitaminok és 

a nyomelemek szervezetre gyakorolt 
hatásáról tart előadást.
Milkovicsné  Szőke Tünde dietetikus

Legyen Nagykőrös a „legvirágosabb” 
európai település! 

Rangos nemzetközi versenyen 
indul Városunk!

Nagykőrös már hivatalosan is 

benyújtotta jelentkezését az 

Entente Florale Europe nem-

zetközi versenyre. A nevezés 

határideje 2019. január 15. 

volt. Ezzel megkezdődik az 

igazi felkészülési időszak, a 

nemzetközi zsűri a nyár folya-

mán érkezik Nagykőrösre. A 

lehetőséget, mely szerint Váro-

sunk részt vehet a rangos nem-

zetközi versenyen, azzal nyerte 

el a település, hogy első helye-

zést ért el a tavalyi Virágos Ma-

gyarország versenyen, így az a 

megtiszteltetés érte Nagykőröst, 

hogy képviselheti hazánkat. Ez 

a siker a nagykőrösiek közös 

sikere. Szép példája az össze-

fogásnak, a lakosság, a helyi 

vállalkozások, a városvezetés 

példamutató, hosszú évek óta 

tartó városszépítő, és építő 

munkájának. 

Az Entente Florale Europe 

nemzetközi versenyen való rész-

vétellel a nagykőrösi lakosság 

mindenképpen csak nyerhet, 

hiszen a nemzetközi színtéren 

való megmérettetéssel, a fel-

tételrendszernek való komoly 

szakmai megfeleléssel még 

szebb, még virágosabb lesz 

Nagykőrös. 

Ezen túl

Nagykőrös 

Városának le-

hetősége nyílik 

bekapcsolód-

ni a turizmus 

nemzetközi 

vérkeringésébe 

is. 

Figyeljék a versennyel 

kapcsolatos híreinket! 

Számítunk a lakosság 

aktív részvételére, 

segítségére! Önökkel, 

Önökért dolgozunk! 

Mutassuk meg ma-

gunkat Európának 

is! Hajrá Nagykőrös, 

hajrá Nagykőrösiek!

LV

 További részletek lapunk 

10. oldalán!
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MAGYAR KULTÚRA HETEMAGYAR KULTÚRA HETE
„Szép Magyar Beszéd”„Szép Magyar Beszéd”

A Magyar Kultúra Hete prog-
ramsorozat első napján, 2019. 
január 21-én rendezték meg a 
„Szép Magyar Beszéd” versenyt 
a Nagykőrösi Arany János Kul-
turális Központ dísztermében, 
a Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ, a Nagykőrösi 
II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola és a kulturális központ 
szervezésében. 

A Kazinczy Ferencről elneve-
zett szépkiejtési versenyre 5-8. 
évfolyamos tanulók jelentkez-
hettek.

A szakmai zsűri 
tagjai voltak:

7-8. évfolyamosoknál: 

Váradi Ferenc, Károli Gáspár 

Református Egyetem docense; 

Soósné Molnár Helga szakta-

nácsadó; Bakóné Drexler Ilona 

középiskolai magyartanár.

5-6. évfolyamosoknál: 

Kerek Mária szaktanácsadó; 

Kulacs Tiborné magyar szakos 

tanár;  Juhász Nándor, a Nagy-

kőrösi Arany János Kulturális 

Központ igazgatóhelyettese. 

Eredmények:
Szép magyar beszéd verseny 

5-6. évfolyam nyertesei:

 I.  Antal Kászon

 II.  Zsilik Kamilla

 III.  Majzik Gréta Rebeka

Szép magyar beszéd verseny 

7-8. évfolyam nyertesei:

 I.  Horváth Luca Zita

 II.  Kemenczés Dóra 

 III.  Malicskó Lilla 

Gratulálunk!

ISTEN ÉLTESSE AZ ÜNNEPELTET!

Id. Mester János 2019. január 14-én család-

ja körében ünnepelte 95. születésnapját.

Családja ezúton is további 

jó egészséget kíván!

Az Önkormányzati Hírek Szerkesztőbi-
zottsága ezúton köszönti az ünnepeltet 

a város nevében és további boldog, tartal-
mas életet és jó egészséget kíván sz erető 

családja körében! Gratulálunk!
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Folyamatban van a közbe-

szerzés, a tervek szerint pár 

napon belül meglesz a vál-

lalkozó, aki a tüzelőanyago-

kat szállíthatja. Amennyiben 

az eljárás eredményes lesz, a 

jövő héten dönthet a szakbi-

zottság a témában.

Ahogy lapunk azt megírta, 

1687 nagykőrösi család érin-

tett a téli rezsicsökkentés azon 

ütemében, mely szerint a kor-

mányhatározatnak megfelelő-

en azok a családok is részesül-

hetnek téli rezsicsökkentésben, 

akik nem vezetékes földgázzal 

vagy távhővel fűtenek, hanem 

a tüzelésnek más módját vá-

lasztják. Összesen mi ntegy 

20,5 millió forintot kapott 

Nagykőrös erre a célra, me-

lyet a sikeres közbeszerzési 

eljárás lefolytatása után kap-

nak meg az érintett háztartá-

sok.  Ennek értéke háztartá-

sonként 12.000 forint.

Kérjük, figyeljék ezzel kap-

csolatos híreinket!

LV

A Nagykőrösi Arany János 

Kulturális Központ 2018-

as szakmai beszámolójából 

kiderül, hogy a 2018. janu-

ár 1 - 2018. december 31-i 

időszakban összesen 423 

alkalommal vetítettek, 112 

filmet és mesét vegyesen, 

melyekre összesen 4809 db 

jegyet értékesítettek. Átlago-

san mintegy 400 fő látogatta 

a mozielőadásokat havonta. 

A látogatottságot tekintve a 

májusi hónap volt a legki-

emelkedőbb, ebben a hónap-

ban a látogatók száma 660 fő 

volt. Egyre többen látogatják 

a mozit csoportosan is. Az 

elmúlt 1 évben több mint 65 

csoport látogatta a mozi va-

lamely vetítését, átlagosan 34 

fős létszámmal, összesen több 

mint 2000 fővel.

A havi moziműsor összeál-

lításánál figyelembe veszik a 

nagykőrösi emberek igényeit. 

A különböző art besorolású 

filmeket, premier filmeket és 

egész estés mesefilmeket úgy 

válogatják össze, hogy minden 

korosztály megtalálja a neki 

tetszőt. A mozijegyek és mű-

sor kialakításánál figyelembe 

veszik a környéken működő 

mozik kínálatát, és azokhoz 

alkalmazkodva kínálnak ked-

vezményesebb lehetőséget a 

nagykőrösieknek. A teljes árú 

jegyeinket 890 forintért, a diák 

és nyugdíjas jegyeket pedig 700 

forintért árusítják. 

Tavalyi bevételük mindössze-

sen 3 638 715 Ft volt. 

 ÖÖÖnöökket iiis 

sssszeeereeetettteel vvváárrrjaaa 

aaa KKőőrrrös AArt MMMMooozzzi..
LV

PB gáz 11,5 kg

4599 Ft
PB gáz 23 kg

9299 Ft

Nagykőrös, Kuruc u. 10.
Tel.: 06 30 4300 004

Bankkártyás fizetés is igényelhető
Az árváltozás jogát fenntartjuk!

Hirdetés

ÁLLÁS AJÁNLAT
Nagykõrösi székhelyû széles
termékskálával rendelkezõ

gépgyártó vállalathoz keresünk
CAD szoftvereket használni tudó 

kezdõ vagy gyakorlattal rendelkezõ 

TERVEZÕ
GÉPÉSZMÉRNÖK

végzettségû munkatársat. 
Önéletrajzokat az 

agisz@agisz.hu-ra várjuk. 
Továbbá felvételre keresünk lakatos 

szakmunkást.
Jelentkezni az 53/550-280-as 

telefonszámon lehet.

Hirdetés

Egyre népszerűbb 
a KŐRÖS ART Mozi

Nem vezetékes földgázzal fűtőknek: 
Kivétel nélkül minden jogosultnak, 
aki határidőre benyújtotta igényét, 

jár a téli rezsicsökkentés
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FIGYELEMFIGYELEM! ! 
Pár héten belül Pár héten belül 

kiírásra kerül kiírásra kerül 
a sportcélú a sportcélú 

támogatások pályázatatámogatások pályázata
Február 14-i ülésén tárgyalja 
Nagykőrös Város Önkormány-
zatának képviselő-testülete azt 
az előterjesztést, melynek témája 
a sporttevékenység támogatása a 
2019. évben. 
Az előterjesztő dr. Czira Sza-
bolcs Nagykőrös polgármestere. 
A tervezet szerint erre a célra 
idén 10 millió forintos keret-
összeg áll majd rendelkezés-
re, a sportszervezetek február 
26-án 10 óráig pályázhatnak. 
Az előterjesztést a testületi ülést 
megelőzően tárgyalja 2019. ja-
nuár 28-i ülésén az Oktatási, 
Kulturális, Ifjúsági és Sport Bi-
zottság is. A 2018-as évben ösz-
szesen hét sportszervezet kapott 

sportcélú támogatást Nagykő-
rös Város Önkormányzatától 
„A sporttevékenység támoga-
tása 2018” pályázati kiírás 
alapján. Ily módon részesült 
támogatásban többek között 
a Honfoglalók Rugby Club és 
Törpi Rögbi Utánpótlás Mű-
hely, a Kőrös Judo SE, a Nagy-
kőrösi Kinizsi Futball Club, a 
Nagykőrösi Lövész Sport Egye-
sület, a Nagykőrös Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzata, 
a Helyettük, Értük, Velük Ala-
pítvány és a Nagykőrösi Lovas 
Sportegyesület.  

Ezzel kapcsolatos híreinket 
figyelje újságunkban!

LV

Hirdetés

A tervek szerint február 14-

én kerül kiírásra az a pá-

lyázat, melynek keretében 

az önkormányzat közműve-

lődési feladatairól, a helyi 

közművelődési tevékenység 

támogatásáról szóló rende-

let alapján a kulturális keret 

kerül felosztásra.  Ha Nagykő-

rös Város Önkormányzatának 

képviselő- testülete elfogadja 

az előterjesztést, melyet előt-

te a szakbizottság is tárgyal, 

akkor a nagykőrösi civil 

szervezetek kulturális célok-

ra február 26-án délelőtt 10 

óráig pályázhatnak. 2018-ban 

minden pályázati cél sikeresen 

megvalósult, megrendezésre 

került Bordás József szerve-

zésében a III. Kőrösi Zenés 

Esték koncertsorozat, a Nagy-

kőrösi Lovas Sportegyesület 

hagyományőrző, múltidéző 

egyedi lovas bemutatója és I. 

Nagy Lajos király Kőröst me-

zővárossá nyilvánító levelének 

átadása, melyre az Arany-Na-

pok keretében került sor. Tá-

mogatást kapott többek között 

a Nagykőrösi Római Katolikus 

Plébánia, a Kőrös Környéki 

Nagycsaládosok Egyesülete, a 

Nagykőrösi Református Egy-

házközség, a Relevé Táncmű-

vészeti és Táncsport Egyesület, 

a Toldi Miklós Élelmiszeripari 

Szakgimnázium, Szakközépis-

kola és Kollégium. Mindannyi-

an hozzájárultak ahhoz, hogy 

Arany János városában, a 650 

éve város Nagykőrösön méltó 

és értékes programok várják a 

polgárokat, mindenki kedvére 

megtalálhatta a számára hasz-

nos és kellemes, élményekben 

gazdag időtöltést. A kulturális 

élet idén is pezsgett, virágzott, 

melynek folytatása a cél 2019-

ben is. Részletek hamarosan!

LV

eellérhheető leeeeszzz 
a kkkuulttturáállis kkkeereeet 

ppááályáázzataaa!!
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MAGYAR KULTÚRA HETE
Szarka Gyula Kossuth – díjas énekes estje

 „Alku” címmel tartottak Szarka 
Gyula Kossuth - díjas énekes és mű-
vésztársai zenés estet a Nagykőrösi 
Arany János Kulturális Központ dísz-
termében 2019. január 22-én, este 18 
órától. A jelenlévőket László Ditta, a 
kulturális központ igazgatója köszön-
tötte. Az előadásra megtelt a nézőtér, 
a zeneszerető nagykőrösi közönség 
felejthetetlen élményekkel gazda-
godhatott a Magyar Kultúra Napján. 

Tekintsék meg képgalériánkat az 
Önkormányzati Hírek 

Nagykőrös facebook oldalán!

Kérjük, hogy 
adója 1%-ának 
felajánlásával 

támogassa 
a nagykõrösi kórházat 

támogató két alapítványt:

Nagykõrös Egészségügyéért 
Alapítvány adószám:

18703650-1-13

Minõségi Betegellátási 
Alapítvány adószám:

18661909-1-13
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Új fejezet a piaccsarnok építésénél! 
Megérkeztek a pavilonok elemei

Csodálatos épület képe körvonalazódik
Igazán egyedi, az országban 

párját ritkító építmény lesz 

az új piaccsarnok, mely már 

ebben az állapotában is le-

nyűgöző, és impozáns. Ezen 

túl a modern kor minden kö-

vetelményét kielégíti majd, a 

vásárlók és az árusok, őster-

melők, kereskedők legnagyobb 

örömére.  

A terveknek megfelelő-

en meg érkeztek a pavilonok 

elemei a területre, melyeket 

Közel 1000 darab kiültetett
fa Nagykőrösön!

Szeretnénk a tisztelt lakosságot 

tájékoztatni az önkormányzat 

zöldfelületi rendszer kezelésé-

nek egy kis eleméről, a faülte-

tésekről.

Úgy tapasztaljuk, hogy ezen 

területről kevés szó esett az el-

múlt időszakban és hiánypótlási 

szándékkal tesszük ezt a fapótlá-

sok ügyében. 

A  2017-es és 2018-as évben 

számos fajtájú facsemete ke-

rült kiültetésre a Nagykőrösi 

Önkormányzat részéről vagy 

támogatásával. A két év alatt 

összesen 969 darab fa kiültetése 

történt meg, melyekből 123 da-

rab fa a lakossági fásítási akción 

keresztül a Nagykőrösi polgárok 

tiszteletreméltó közreműködé-

sével valósulhatott meg.

Kiemelt figyelemmel törté-

nik a beruházások megvalósí-

tása során a zöldfelületi rend-

szerek megújítása. Ezen felül a 

Nagykőrös város Önkormányzat 

fenntartása alá eső területeken fo-

lyamatosan megtörténik az eset-

legesen kipusztult fák pótlása. 

A faültetéseknél és a fapót-

lásoknál a szakmai szempontok 

és az elfogadott közösségi szabá-

lyok együttes alkalmazása meg-

történik, és ennek megfelelően 

többek között Fraxinus Ornus 

Mecsek, Acer Platanoiodes Glo-

bosum ’Gömb juhar’, Pyrus Cal-

leryana Chanticleer, Tilia Tom-

entosa Teri városbarát fajtákkal. 

Továbbra is kérjük a lakosság 

segítségét, odafigyelését a 

természeti elemek megóvása, 

fejlesztése érdekében.

Műszaki Iroda

A 2017-2018 évben kiültetett fák és a kiemelt területek:

Fa kiültetésének dátuma Fa kiültetésének helye Kiültetett fák mennyisége

2017. január Sóki gödör, Cifrakert 189 db

2017. augusztus Hősök tere 67 db

2017. ősz Lakossági fásítási akció 59 db

2018. ősz Lakossági fásítási akció 64 db

2018. december Temetőhegy 550 db

2017-2018
A Nagykőrösi Szolgáltató Központ és a 
KÖVA-KOM Nonprofit Zrt. által kiülte-
tett fák Nagykőrös városban

40 db

Összesen: 969 db
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hamarosan gondos kezek 

állítanak össze. A munkála-

tokat folyamatosan szemé-

lyesen is figyelemmel kíséri 

a helyszínen dr. Czira Sza-

bolcs polgármester, aki szív-

ügyének érzi a városi beru-

házásokat, fejlesztéseket. 

Így van ez a piaccsarnokkal 

kapcsolatban is, mellyel 

újabb értéket teremt a jelen-

nek és az utókor számára a 

városvezetés. 

A napokban a festők nagy 

erőkkel dolgoznak a belső 

térben. Egy másik brigád az 

ablakkereteket állítja be, a töb-

biek pedig a pavilonokat állít-

ják össze. A hideg, télies idő-

járás ellenére nagy erőkkel 

folynak a munkálatok. Meg-

mutatjuk képeink segítségé-

vel is mindezt.

 Lőrinczy Veronika

AGYONVERÉS ÉS DEMOKRÁCIA
A január 11-én megtartott össz-

ellenzékinek mondott, az egyik 

helyi kereskedelmi lap szerint 

MSZP által szervezett tüntetés 

túl sok vihart vélhetően nem ka-

vart volna, ha annak végén nem 

áll ki Oláhné, a Zágráb-Ábra-

hám páros által futtatott Jobb 

Nagykőrösért Egyesület egykori 

képviselőjelöltje, és nem mondja 

be, hogy 

„Beállítanám 

űket, osztán 

amelyik nem 

bírja, 

agyonverni!”.
Hiába mondta az egykori 

gyárigazgató, Ábrahám Tibor 

többek közt azt, hogy „De aki 

már dolgozott gyárban Ma-

gyarországon, az tudja, hogy 

a dolgozó nem egyenrangú 

tárgyalópartner a túlóra kér-

désében a vállalatvezetővel…” 

– Ezek szerint ő így gondolta, 

gondolja? 

Vagy éppen beszélt arról is 

Ábrahám, László Ferenc és Uj-

helyi István előtt állva, hogy 

„Sporthasonlattal élve, aki nem 

húzta az evezőt, az ne üljön a 

hajó kormánylapátjához.” Ezt 

annak kapcsán mondta el, hogy 

akik törvényt hoztak, azok nem 

dolgoztak ipari üzemben, ha-

nem az iskolapadból átültek a 

Parlament padjába. Nem tudjuk, 

hogy éppen mi futhatott át Lász-

ló és Ujhelyi agyán eme monda-

tot hallva...

Miként azt sem, mire gon-

dolhattak az MSZP-sek, akár a 

közönség soraiban álló nyug-

díjasok, akár maguk Ujhelyiék, 

amikor azt mondta az MSZP 

szervezte tüntetésen Ábrahám: 

„Nem azért küzdöttünk a 

rendszerváltáskor, hogy ismét 

visszaálljon az egypártrend-

szer” Azért, hogy a rendszervál-

táskor ki miért küzdött, azt talán 

érdemes lenne újra átrágni…

Meglehet, ezek éppen szur-

kálások voltak a nagy össz-

népivé válásban, amikoris az 

egykori SZDSZ-es a Jobbik 

zászló tövéből még beszól, de 

ezt a szépen megírt beszédet, 

Zágráb szintén gondosan előre 

írt sorait és Ujhelyi fejből tolt 

standupját is elmosta Oláhné 

kijelentése: 

„Beállítanám 

űket, osztán 

amelyik nem 

bírja, 

agyonverni!”. 
Mint ismeretes, Zágráb a 

rendezvény után a facebookon 

maga emelte ki az agyonverést!, 

mintegy mottót adva a január 

11-i rendezvénynek. Oláh né, 

„az igaz beszéd nagykőrösi meg-

testesítője”szavaitól pedig 

nem határolódott 

el ott sem László, 

sem Ujhelyi, sem 

Ábrahám, sem 

Zágráb.

Elgondolkodtató, főként, ha fi-

gyelembe vesszük, hogy Ábrahám 

Tibor egyik helyi kereskedelmi 

lapban a tüntetés után megjelent 

nyilatkozatában sem határolódott 

el, helyette azt nyilatkozta „A be-

szédek – annak ellenére, hogy 

nem beszéltünk össze – logikai-

lag úgy kapcsolódtak egymásba, 

mint a láncszemek.” 

Azaz szorosan összefüggött 

a mondanivalójuk. Ezek sze-

rint Ábrahám beszédének záró 

gondolata, hogy „ez nem ideo-

lógiai kérdés, először demokrá-

ciát kell teremteni…”. szorosan 

kapcsolódik Oláhné 

„amelyik nem 

bírja, 

agyonverni!”
gondolatához? Vagyis az össz-

ellenzéki demokráciateremtés 

úgy néz ki, hogy 

„aki nem bírja, 

agyonverni!”?
-sz-
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ÁLMODD MEG TE 
A VIRÁGOS NAGYKŐRÖS LOGÓJÁT!AAA VIIRRÁGGOOSSS NAGYYKKŐRÖSSS LOOGGGÓJJJÁTTT!!

Kedves Gyermekek, Fiatalok!

Szeretett Nagykőrösünk nem 

csak a Virágos Magyarország 

2018 verseny fődíját nyerte el 

év végén, de megkapta a jogot 

is, hogy 2019-ben képviselhesse 

hazánkat az „Entente Florale 

Europe” nemzetközi versenyen.

• A logó 

tartalmazza 

a „NAGYKŐRÖS” 

feliratot, szabadon 

választott betűtí-

pussal, írásmóddal.

• Utaljon a város 

„Nagykőrös, 

zöld város az ország 

szívében” 

szlogenjére.

• Megjelenésében 

jelezze a város 

virágosítása 

melletti 

elkötelezettséget.
Minden nagykőrösi és Nagy-

kő rö sön tanuló általános iskolás 

és középiskolás diák logótervét 

várjuk, elsősorban digitálisan, 

de benyújthatók szabadkézi rajz 

formátumban is.

Kérjük, terveiteket 

2019. február 11-én 

12 óráig juttassátok el 
az info@nagykoros.eu 

e-mail címre, illetve 

Nagykőrösi Polgármesteri 

Hivatal (Szabadság tér 5.) 

portájára.

A beérkezett javaslatok-

ból a zsűrinapot előkészítő 

szervezőbizottság választ-

ja ki a győztes alkotást, 

mely a versenyen a város 

arculatának központi 

eleme lesz. 
A javaslattevő elismeri és 

szavatolja, hogy az általa be-

nyújtott, logóterv(ek) szerzői 

joga őt illeti, és a benyújtott pá-

lyamunkával kapcsolatban har-

madik személynek semmilyen 

szerzői vagy egyéb jogosultsága 

nem áll fenn. A benyújtással 

egyidejűleg a logóterv teljeskö-

rű, korlátlan felhasználási jogát 

Nagykőrös Város Önkormány-

zatára ruházza. 

Polgármesteri Kabinet

GONDOLAT-GGGGOOONNNDDOOLAAAATTT---
ÉBRESZTŐKÉNTÉÉÉÉBBBBBRRREEEESZZTTŐKKKKÉÉÉNNNNTTTTT

A 2017-es esztendőben, az 

Arany János-emlékévben a kö-

vetkező logót használta a város:

A 2018-as esztendőben, Nagy-

kőrös várossá nyilvánításának 

650. évében az alábbi logót 

használta Nagykőrös: 

ENNEK SIKERÉHEZ EEENNNNNNNEEEEKKK SIIKKERRRÉÉÉÉHHHEEEZZZ 
KÉRJÜK A TI KKKÉÉRRRJÜÜKK AAA TTTTI 

SEGÍTSÉGETEKET. SSSSEEEGGGGÍÍÍTTTSÉGGETTTEEKKKEEETTTTT. 
ÁLMODJÁTOK MEG ÁÁÁÁLLLMMMMOOODDDJÁÁTTOKKKK MMMMMEEEGGGG 

TI AZT A LOGÓT, TTTIIII AAAAZZZT AA LOOGGÓÓÓTTT,,, 
MELY A VERSENY MMMMEEEELLLYYYY A VVEERRRSSEEENNNYYYY 

SORÁN NAGYKŐRÖS SSSOOOORRRRÁÁÁNNNN NAAGGYKKKKŐŐŐRRRÖÖÖÖSSS 
JELKÉPE LESZ.JJJEELLLKKKÉPPEE LEEESSSZZZ.
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A tüntetések
az EP-választási 
kampány részét 

képezik
A szombati tüntetésekből látható, hogy elkezdődött az európai 
parlamenti (EP-) választások kampánya, amelyre Soros György is 
mozgósít - jelentette ki a kormányszóvivő budapesti sajtótájékoz-
tatóján.

Hollik István úgy vélekedett: teljesen nyilvánvaló, hogy a munka 
törvénykönyvének módosítása csupán ürügy.

 A magyar kormányzat Soros kampányával nem akar foglal-
kozni, azt viszont sajnálja, hogy van néhány olyan szakszervezet, 
amely „asszisztál” a „bevándorláspártiak” kampányához - fogal-
mazott.

 (MTI)

A WWW.NAGYKOROS.HU OLDALON, 

NAGYKŐRÖS VÁROS HIVATALOS HONLAPJÁN 

FRISS HÍREKKEL, KÉPGALÉRIÁKKAL TALÁLKOZHAT!

TEKINTSE MEG ÖN IS AZ INTERNETEN

TRAKIS- 
ALFÖLD DEPO- 

Verticart- 
Tudja mi a 

közös bennük?
Mindannyian 

megyei 
pályázatból 

fejleszthetnek!
Mint ahogyan lapunk beszá-

molt róla, 4,5 milliárd forin-

tot nyert el összesen 87 Pest 

megyei vállalkozás. Köztük 

három nagykőrösi telephellyel 

rendelkező cég is van. Erről 

a pályázatos döntést a közel-

múltban hozták nyilvánosság-

ra. A kormány Pest megye fej-

lesztését szolgáló programjának 

keretében a vállalkozások telep-

helyeinek fejlesztésére irányuló 

pályázat 2018 májusában jelent 

meg, célja a mikro-, kis-, és 

középvállalkozások működési 

helyszínéül szolgáló telephelyek 

infrastruktúra fejlesztésével a 

vállalkozások üzleti környeze-

tének a javítása. Az igényelhető 

legmagasabb támogatási ösz-

szeg 100 millió forint volt. 

A címben szereplő három 

helyi cég fejleszthet tehát, 

a pályázaton elnyert összeg 

mindösszesen 132.452.682 fo-

rint. A TRAKIS, az ALFÖLD 

DEPO és a Verticart évek óta 

szépen fejlődő nagykőrösi ma-

gánvállalkozás. Mindez bizo-

nyítja azt, hogy Nagykőrösön 

érdemes vállalkozni, cégeket 

működtetni, fejleszteni, és 

beruházni! Szeretettel gratu-

lálunk a pályázatok nyertesei-

nek, és kívánunk további üzle-

ti sikereket! Hajrá Nagykőrös, 

hajrá nagykőrösi vállalkozá-

sok!

 PONTOSAN 

ENNYIT 

NYERTEK 

A NAGYKŐRÖSIEK: 

„TRAKIS 

NAGYKŐRÖS 

Transformátor 

és Hegesztőgép -

gyártó Kft.”

51 835 701 HUF

ALFÖLD DEPO 

Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság

60 000 000 HUF

Verticart Kft.

20 616 981 HUF

LV
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EU-ÉPÍTŐ
KFT

EU-ÉPÍTŐ KFT.

2750 Nagykőrös, Szabadság tér 10.
E-mail: eu-epitokft@freemail.hu

Elektronikus 

építési naplóval 

építőipari 

generál kivitelezés

Hirdetés

GONDOLJON A TÉLRE!
Bükk, tölgy, gyertyán,
vastag akác guriga

Kazánra hasított nyárfa
Érd.: Kolozsvári u. 7., Ádám L. u. 45.

Tel.: 06 20 242 7089,
06 20 243 2051, 06 20 512 7200

Hirdetés

IMPRESSZUM

Önkormányzati Hírek
ingyenes tájékoztató kiadvány
Kiadja: a 2.9./409-1/2006. nyil-
vántartásba vételi szám alapján 
Nagykőrös Város Önkormány-
zata
Kiadásért felelős személy: 
dr. Czira Szabolcs polgármester
Kiadó címe: 2750 Nagykőrös, 
Szabadság tér 5. Tel.: 53/550- 
300, fax: 53/351-058
E-mail: tanacsado@nagykor-
os.hu
Felelős szerkesztő: dr. Czira 
Szabolcs, a szerkesztőbizottság 
elnöke
Fejléc: Sári Zoltán © 2005
Nyomdai munkák: Magyar 
Közlöny Lap- és Könyvkiadó 
Kft. – Lajosmizse
Felelős vezető: Köves Béla 
ügyvezető igazgató
Web: www.kozlonynyomda.hu
Terjeszti: Magyar Posta
ISSN 2061-0300

A lapunkban megjelent írá-
sok, képek, illetve bármilyen 
tartalom utánközlése csakis 
kizárólag a Szerkesztőbizott-
ság vagy a jogtulajdonos en-
gedélyével történhet.
Lapzártánk időpontja: hétfő 
12 óra.

GYÓGYSZERTÁRI 

ÜGYELET

2019. január 21-től 

PATIKAPLUS GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Ceglédi út 28. 

Tel.: 53/552-134

2019. január 28-tól 

EZÜST PATIKA GYÓGYSZERTÁR

Nagykőrös, Széchenyi tér 8. 

Tel.: 53/552-114

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, 

hogy az ügyeletes patikát vasárnapi 

napokon 11 órától érhetik el, 

mivel az Oroszlán Gyógyszertár 

(Nagykőrös, Kecskeméti út 18.) 

vasárnap is nyitva tart 11 óráig.

ÁLLATORVOSI 

ÜGYELET 

Nagykőrös, Nyársapát, 

Kocsér

2019. január 26-27-én

DR. MODOR PÉTER

Kocsér, Szent István tér 5.; 

Tel.: 53/359-725; 06/20-375-77-50

2019. február 2-3-án

DR. ÉVIN SÁNDOR

Nyársapát, Vasút u. 6.; 

Tel.: 53/389-023; 06/20-978-27-40

Hirdetés

Orvosi ügyelet telefonszáma: 

53/350-377

FELROBBANT EGY KAZÁN
A DEÁK TÉREN

Szerencsére senki sem sérült 
meg, és tûz sem keletkezett!

Technológiai meghibásodás követ-

keztében fizikai robbanás történt 

2019. január 17-én, délelőtt Nagy-

kőrösön, a Deák téren. A detonáció 

következtében a vegyes tüzelésű kazán 

oldala felhasadt, a füstcsöve a kémény-

ből kicsúszott.  A kicsúszott cső miatt a 

tíz négyzetméteres helyiség füsttel te-

lítődött, tűz nem keletkezett, szemé-

lyi sérülés nem történt. A nagykőrösi 

önkormányzati és a ceglédi hivatásos 

tűzoltók átszellőztették, majd átvizsgál-

ták az épületet. 

Információk: Csámpai Attila tű. 

százados, Pest Megyei Katasztrófavé-

delmi Igazgatóság, megyei szóvivő

Fotó: Önkormányzati 

Tűzoltóság Nagykőrös
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Újabb sikeres kórházpályázat
Az egészségügyi szolgáltatás-

nyújtás folyamatainak ered-

ményesebbé tételére irányuló 

projektek megvalósítására a 

Széchenyi 2020 keretében egész-

ségügyi humánerőforrás fejlesz-

tés felhívás jelent meg, melynek 

kódszáma VEKOP-7.2.4-17.

Az egészségügyi ellátórend-

szer talpon maradásának és jövő-

jének sarkalatos kérdése a dolgo-

zók megtartása és az utánpótlás 

biztosítása, ami különösen idő-

szerű az egészségügyi szakdolgo-

zók tekintetében. Az „Egészsé-

ges Magyarország 2014-2020” 

Egészségügyi Ágazati Stratégia 

kiemelt célja az ellátások hu-

mán kapacitásának mennyiségi 

és minőségi fejlesztése.

Európában (de szinte az egész 

világon) egyre súlyosbodó prob-

lémaként jelentkezik az egész-

ségügyi szakdolgozók hiánya. 

Ez hazánkban is évek óta egyre 

erőteljesebben érzékelhető. Az 

egészségügyi ellátórendszer-

ben foglalkoztatottak korfája is 

letükrözi a társadalom elörege-

dő tendenciáját. 

Intézetünk hitvallása, hogy 

minőségi betegellátást csak 

megfelelő számú és megfelelő 

szakképzettségű munkavállalók-

kal lehet végezni. A kórháznak 

mind gazdasági érdeke, mind 

jogszabályi kötelessége, hogy 

mindig rendelkezésre álljon a 

betegellátáshoz szükséges hu-

mánerőforrás.

A minimumfeltételeknek 

való megfelelőség érdekében 

a Kórház a pályázat keretében 

intézményi létszámbővítést és 

intézményen belül új munka-

körben történő foglalkozta-

tásra nyújtotta be pályázatát, 

amelynek keretében 10 fő szá-

mára hoz létre új munkahelyet, 

és tölti be így a hiányszakmák 

egy részét, illetve 2 főt helyez új 
munkakörbe. 

Az intézményi létszámbőví-
tés keretében 7 gyógytornász, 
3 ápoló létszámbővítés került 
beállításra. 

Az Intézményen belül új 
munkakörben történő foglal-
koztatás esetén: 2 fő került be-
tervezésre. Mind két kolléganő 
a kórház támogatásával maga-
sabb egészségügyi végzettsé-
get szerzett. Ezáltal magasabb 
beosztásba kerülhettek, illetve 
szakápolói munkakörben több 
olyan feladatra van kompeten-
ciája, amelyre ápolói munka-
körben nincs. 

A pályázat költségvetése

A projekt teljes költségvetés 
bruttó 85.477.895,- Ft. 

A célcsoport 82.058.784,- 
Ft-os támogatásán túl a pályá-
zat költségvetése még az alábbi 
tételekkel egészül ki: közvetett 

költség, mely az elszámolható 

közvetlen költségek 4,16%-a, 

mely tartalmazza a projektme-

nedzsment költségeit, a tájékoz-

tatás és nyilvánosság költségeit, 

illetve az általános költségeket 

(rezsi). 

A tervezett létszámbőví-

tés és az intézményen belül új 

munkakörben történő foglal-

koztatás célja, hogy a Kórház 

humánerőforrás problémái-

nak enyhítésével csökkentse a 

jelenlegi egészségügyi mun-

katársak leterheltségét, ezál-

tal a dolgozóknak több idejük 

legyen az egyes betegekkel 

foglalkozni. Ezáltal ez a tevé-

kenység a Kórház egészségügyi 

ellátási színvonalának emelésé-

hez járul hozzá az új szakkép-

zett munkaerő foglalkoztatá-

sán keresztül. 

Nagykőrösi Rehabilitációs 

Szakkórház és Rendelőintézet 

Közlemény
Felhívjuk a Tisztelt társasházi és lakásszövetkezeti lakástu-
lajdonosok fi gyelmét, hogy energetikai tanúsítvány készíté-
se és/vagy nyílászáró cserék kivitelezésével kapcsolatban 
cég(ek) képviseletében eljáró személyek előleget kérnek 
be. Egy energetikai tanúsítvány elkészítésére kb. 30.000 Ft-
ot, míg nyílászárók felújítására/cseréjére akár több száz-
ezer forintot is kér(het)nek. 

„Felméréseik során” általában a közös képviselőre hivatkoz-
nak, holott szövetkezetünk erről semmilyen információval nem 
rendelkezik. Ezekről az esetekről már csak akkor kapunk 
visszajelzést, ha valaki(k) előleg címén már több tíz vagy 
több százezer forintot fi zettek ki a „házalóknak”… 

Kérjük, ha ilyen ürüggyel 
keresik meg Ön(öke)t, akkor 

előbb feltétlenül érdeklődjenek 
szövetkezetünknél (53/351-341), 
hogy elkerülhessék az esetleges 

„kellemetlenségeket”!

 Az ügyben a Nagykőrösi Rendőrkapitányság 
nyomozást folytat.

Nagykőrösi Lakás- és Garázsszövetkezet

Híreinket, képgalériáinkat kövesse 

nyomon továbbra is az

Önkormányzati Hírek Nagykőrös 

facebook közösségi oldalainkon,

valamint a 

www.nagykoros.hu 

városi honlapon!
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A REFORMÁTUS TEMETÕ 
TÉLEN IS GYÖNYÖRÛ

A Nagykőrösi Reformá-
tus Egyházközség sírkertje 
minden évszakban szépen 
gondozott, most téli arcát 
mutatja a számos történelmi 
értékű sírhelyet, építményt 
rejtő temető. Méltó nyughe-
lye ez őseinknek, szerette-
inknek, melyet a lakosság és 
az egyház közösen ápol. 

LV
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Hirdetés

Segítve ezzel a minőségi lovaglás oktatást, 

gyógylovagoltatást, lovas táboroztatást, 

s a biztonságos lovaglás oktatásához szükséges 

eszközök, speciális ló és lovas felszerelések 

beszerzését!

Segítő szándékát megköszönve,

Tisztelettel: Molnárné Szóláth Erzsébet,                                                                                                                               

Nagykőrösi Lovas Sportegyesület elnöke

A dószámunk: 18692471-2-13

Bankszámlaszámunk: 11742128-20010874

Kérjük támogassa 
2019-ben is 

adója 1%-ával a 
NAGYKŐRÖSI LOVAS 

SPORTEGYESÜLET 
munkáját!

 Kérjük, hogy adója 1%-ának 

felajánlásával támogassa 

az Önkormányzati Tűzoltóság 
Nagykőrös köztestületet.

Adószámunk: 18667541-1-13
A beérkező felajánlásokat Nagykőrös tűzvédelmét szolgá-

ló tűzoltó eszközökre, felszerelésekre költjük. Reméljük, 

idén ismét számíthatunk az Ön segítségére is!

Kérjük, hogy támogassa 

a nagykőrösi tűzoltókat!

Önkormányzati Tűzoltóság Nagykőrös
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